
    

বাংলােদশ ছাড়া িবে র aথর্নীিত িনmমখুী : aথর্মntী

aথর্মntী আ হ ম মুsফা কামাল বেলেছন, চলমান বািণজয্ যুেdর pভােব সারা িবে র aথর্নীিতেত িনmমুিখতা
েদখা  িদেয়েছ।  চীেনর  pবিৃd  14  েথেক  7  শতাংেশ  েনেম  েগেছ  িকn  বাংলােদেশর  aথর্নীিত  eিগেয়  যােc।
আমােদর  pবৃিd  বাড়েছ।  কlকািহনীর  মেতা  মেন  হেলo  eটাi  বাsবতা।  eেত  সবেচেয়  বড়  aবদান
বাংলােদেশর মানুেষর। eর আেগ 2008 সােল িব  মnার সমেয়o বাংলােদেশর aথর্নীিতেত েকােনা pভাব
পেড়িন।  কারণ,  আমােদর  uৎপাদন  o  চািহদা  আমরা  িনেজরাi  ৈতির  কির।  oয়ািশংটেন  িব বয্াংক  o
আieমeেফর  বািষর্ক  সভার  aংশ  িহেসেব  আieমeেফর  ভাiস  েpিসেডn               o  িব বয্াংেকর
বাংলােদশ,  ভারত,  ল া,  ভুটােনর  িনবর্াহী  পিরচালক  aপণর্া  সু ামিণর  সে  েসৗজনয্  সাkাৎ  েশেষ  eক
িbিফংেয় িতিন eসব কথা বেলন। eিদেক গতকাল আieমeেফর নতুন বয্বsাপনা পিরচালক (eমিড) িহেসেব
দািয়t  িনেয়েছন  িkিsিলনা  জিজর্ ভা।  aনয্িদেক  সংবাদ  সেmলন  কের  ধনী  েদশ েলােক  গিরব  েদশ েলার
পােশ  দাঁড়ােনার  আhান  জানান  িবশ^বয্াংক  gেপর  েpিসেডn  েডিভড  ময্ালপাস।  aথর্মntী  মsুফা  কামাল
িbিফংেয় বেলন, িব বয্াংক o আieমeফ বাংলােদেশর aথর্নীিতর ভূয়সী pশংসা কেরেছ। আমােদর agগিত
েদেখ তারা aিভভূত। aনয্ েদশ েলার কােছ আমােদরেক তারা iিতবাচকভােব uপsাপন করেছ। আieমeফ
তােদর আuটলুেক বেলেছ, বছর েশেষ বাংলােদেশর pবিৃd হেব 7 দশিমক 8 শতাংশ। eটা eখন পযর্n সেবর্াc।
িতিন বেলন, 2030 সাল নাগাদ 3 েকািট যুবেকর কমর্সংsােনর বয্বsা হেব। e সময় সবাiেক ডাবল চাকির
করেত  হেব।  eখন  gােম  েমিশন  িদেয়o ধান  কাটার  মানষু  পাoয়া  যায়  না। বতর্ মােন  বাংলােদেশর  সািবর্ক
aবsা খুবi ভােলা। িব বয্াংক-আieমeফ বাংলােদেশর আিথর্ক aবsােনর pশংসা কেরেছ। pবৃিd aজর্ েন
বাংলােদশ িব েসরা। দিুট dীপ রা  ছাড়া বাংলােদেশর সামেন েকu েনi।
েদেশর  সািবর্ক  aথর্নীিতর  aবsা  তুেল  ধের  aথর্মntী  বেলন,  বছর  েশেষ  আমােদর  pবৃিd  8  দশিমক  3
শতাংেশর কম হেব না। েদেশর সািবর্ক agগিতর পকার pধানমntী েশখ হািসনা। তেব pবৃিd aজর্ েন সকল
পযর্ােয়র মানষু aবদান রাখেছন। কৃিষ খােত 20, িশেl 30 o েসবা খােতর aবদান 50 শতাংশ।
িতিন  আরo  বেলন,  বতর্ মােন  চীন-যুkরা  বািণজয্  যুd  চলেছ।  তারপরo  বাংলােদশ  সিঠক  aবsান  ধের
েরেখেছ।  আমরা  dত  সামেন  eিগেয়  যািc।  2041  সােল  বাংলােদশ  বৃহৎ  20িট  aথর্নীিতর  েদেশর  মেধয্
থাকেব। 2033 সােল 24তম aথর্নীিতর েদশ হেব বাংলােদশ। আমরা েসi aেপkায় রেয়িছ। eিদেক িবে
eখেনা  70  েকািট  মানষু  দিরd  বেল  জািনেয়েছন  িব বয্াংেকর  েpিসেডn  েডিভড  ময্ালপাস।  oয়ািশংটেন
বহৃsিতবার  সকােল  eক  সংবাদ  সেmলেন  িতিন  e  তথয্  জানান।  িতিন  বেলন,  ৈবি ক  pবিৃdর  ধীরগিত,
sিবর  িবিনেয়াগ eবং বািণেজয্র  দবুর্লতা িব বয্াংেকর  দািরdয্ িবেমাচন  কাযর্kমেক  বাধাgs  করেছ।  েসi
সে  জলবায়ু পিরবতর্ েনর ঝঁুিক সংকেট েফলেছ গিরব েদশ েলােক। িবে  eখেনা 70 েকািট মানুষ হতদিরd,
যা pিত 12 জেন eকজন। িতিন বেলন, দািরdয্ কমােনার লkয্ aজর্ েন বছের anত িজিডিপর সােড় 4 শতাংশ
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মািনক মুনতািসর, oয়ািশংটন (যkুরা ) েথেক
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aথর্ িবিনেয়াগ করেত হেব aবকাঠােমা unয়েন। e সময় বাংলােদশসহ গিরব েদশ েলােক সহজ শেতর্  ঋণ
সুিবধা aবয্াহত রাখা eবং বাড়ােনার েঘাষণাo েদন িতিন।
আসেছন  ভারেতর  aথর্মntী  :  িব বয্াংেকর  সভায়  aংশ  িনেয়  ভারেতর  aথর্মntী  িনমর্লা  সীতারমন  o
বাংলােদেশর  aথর্মntী  আ  হ  ম  মsুফা  কামাল  আলাদাভােব  কথা  বেলন।  e  সময়  িনমর্লােক  ঢাকা  সফেরর
আমntণ জানান মুsফা কামাল। িনমর্লা সীতারমন েয েকােনা সময় ঢাকা সফের আসেবন বেল aথর্মntী আ হ ম
মsুফা কামালেক জানান।
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